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Kl  09.45 – 11.10 Tid 
Plats Kommunhuset, rum 434 
Beslutande s Anita Bdioui ordförande 
 s Susanne Sundqvist vice ordförande 
 s Jan-Olov Lampinen  
 s Berit Olsson  
 s Christer Bohman  
 s Lena Sjölén tjänstgörande ersättare 
 m Hans Lennart Wormbs  
 fp Lena Almén  
 c Kjell Bergkvist  
 mp Sverker Ottosson  
 m Bengt-Arne Lindahl tjänstgörande ersättare 
    
Ersättare s Laila Ågren  
 s Kjell Forslund  
 c Per Erik Öhlund  
 mp Ann-Kristin Sunesson  
   
Övriga Stig Johansson miljöchef 
 Carina Sandgren bitr miljöchef 
 Gisela Arnell sekreterare 
 Ylva Jakobsson miljöinspektör 
 AnnMarie Fors miljöinspektör 
 Per Hansson miljöinspektör 
 Gunnar Hägg praktikant 

 

Protokollet omfattar §§ 88 -- 102 
 
 
Justeras 
 
 
 
Anita Bdioui   Gisela Arnell 
Ordförande   Sekreterare 
 

 
Jan-Olof Lampinen 
Justerare 
 
Tillkännagivande av justering av detta protokoll har anslagits på 
kommunens anslagstavla 2005-10-28 betygar Gisela Arnell. 
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§ 88 Justering 
 
Att jämte ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll utses 
Jan-Olof Lampinen. 
 
– – – –  
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Dnr 2005-1739, Granlo 3:412 
 

§ 89 Yttrande över detaljplan, Granloholms 
värmecentral 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tillstyrka planen men kräva att frågan om gång- och cykeltrafik 

måste lösas, med hänsyn till trafiksäkerhetsfrågor. 
 

Bakgrund 
Miljönämnden har fått ett detaljplaneförslag på samrådsremiss. Syftet 
med planen är att ge möjlighet att bygga en ackumulatortank i 
fjärrvärmesystemet för att optimera driften vid Korstaverket. Förutom 
att man får möjlighet att bygga själva tanken, innebär planförslaget 
möjlighet att uppföra ett staket kring hela anläggningen, inklusive de 
anläggningar som bland annat används för reservkraft för sjukhuset. 
 

Yrkanden och överläggningar 
Sverker Ottosson yrkar på tillägg till miljökontorets skrivelse.  
”Att lägga till meningen under förslag till beslut: 
…och möjligheterna att bygga en gång- och cykelbana norr om 
inhägnat område. 
 
Hans-Lennart Wormbs (m), Jan-Olof Lampinen (s) och Anita Bdioui 
(s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
När överläggningen är avslutad konstaterar ordförande att det finns två 
förslag. Arbetsutskottets förslag och Sverker Ottossons (mp) förslag. 
 
Ordförande ställer först frågan om bifall eller avslag till arbetsutskottets 
förslag och konstaterar att miljönämnden bifaller arbetsutskottets 
förslag. 
 
Därefter ställer ordförande frågan om bifall eller avslag till Sverker 
Ottossons (mp) förslag och konstaterar att miljönämnden avslår 
Sverker Ottossons (mp) tilläggsförslag. 
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Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2005-10-04. 
* Arbetsutskottets beslut 2005-10-04, § 61. 
 

Reservation 
Sverker Ottosson (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 
eget tilläggsyrkande 
– – – – 
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Dnr 2005-1510-460 
 

§ 90 Yttrande över ansökan om nya 
skyddsområdesföreskrifter för Matfors 
vattentäkt, Sundsvalls kommun 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att 
 
att 

yttra sig till länsstyrelsen enligt miljökontorets förslag,  
 
begära att ett nytt, ändrat och kompletterat förslag till 
föreskrifter för Matfors vattenskyddsområde ska remitteras till 
miljönämnden för yttrande. 

 

Bakgrund 
Länsstyrelsen har skickat över en ansökan från Sundsvall Vatten AB 
om nya skyddsföreskrifter för Matfors vattentäkt och begärt att 
miljönämnden ska yttra sig. 
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2005-09-23. 
* Arbetsutskottets beslut 2005-10-04, § 62. 
– – – – 
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Dnr 2005-1796, Korsta 8:10 
 

§ 91 Yttrande över ansökan om ändring av villkor, 
sanitärt avloppsvatten från Korstaverket 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tillstyrka att villkoret ändras enligt ansökan. 
 

Bakgrund 
I samband med prövning av Korstaverket beslutade miljödomstolen på 
förslag av miljönämnden att det sanitära avloppsvattnet ska vara 
anslutet till det kommunala nätet senast 2005-12-31.  
 
I samband med att man ska bygga en turbinhall har Sundsvalls energi 
begärt uppskov ett år med anslutningen för att inte försvåra och fördyra 
arbetet. 
 
Miljönämnden har fått ansökan om ändring av villkoret för yttrande. 
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2005-09-23. 
* Arbetsutskottets beslut 2005-10-04, § 63. 
– – – – 
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Dnr 2005-1756.434 
 

§ 92 Yttrande över förslag till förvaltningsplan och 
regionala delmål för björn, järv och kungsörn 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att yttra sig till Länsstyrelsen i Västernorrlands län enligt 

miljökontorets förslag med tilläggsyrkande från Kjell Bergkvist 
(c) där även övriga partier ställer sig bakom. 

 

Bakgrund 
Naturvårdsverket har fastställt åtgärdsprogram på riksnivå för de stora 
rovdjuren. De nationella målen ska sedan omsättas till regionala delmål 
som anger antal årliga föryngringar inom länet. Detta innebär att länen 
ska ta fram förslag till delmål som slutligen fastställs av Naturvårds-
verket.  
 
Länsstyrelsen ska även ta fram förvaltningsplaner för rovdjur. 
Förvaltningsplanerna ska väga samman medborgarnas och näringarnas 
intressen med de beslut som riksdag och regering har tagit för de 
nationella åtgärdsprogrammen för respektive art.  
 
Miljönämnden har yttrat sig över delmål och förvaltningsplan för varg 
och lodjur 2005-05-11. 
 

Yrkanden och överläggningar 
Kjell Bergkvist (c) yrkar på tillägg till arbetsutskottets förslag.  
” Beträffande förvaltningen av de fyra stora rovdjuren behövs en 
samlad bild av det totala antalet rovdjur som kommer att finnas när de 
regionala delmålen uppnåtts, samt en sammanställning av det antal 
bytesdjur som de behöver för sitt näringsbehov. Med detta till grund 
skall det fastställas hur stora vinterstammar som krävs för att erhålla 
en tillräcklig reproduktion för att säkerställa att klövviltstammarna inte 
decimeras till en spillra som inte ger ett tillräckligt antal bytesdjur för 
rovdjur och jägare. Det framkommer synpunkter i debatten att 
stammarna reglerar sig själva om de får vara ifred och det är i och för 
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sig korrekt, men innan detta uppnås kommer samhället att drabbas av 
stora problem. Att ha svältande rovdjur som drar fram bland 
bebyggelse och attackerar tamboskap, hästar, hundar, katter och vad 
de kommer över är ingen tilltalande tanke. Därför behövs en långsiktig 
plan för hur vilt och rovdjursstammarnas storlek anpassas. 
 
Jag yrkar att miljönämnden beslutar att yttra sig till Länsstyrelsen i 
Västernorrlands län med detta tillägg till miljökontorets förslag.” 
 
(s) och (v) yrkar bifall till Kjell Bergkvists (c) tilläggsförslag. 
 
Sverker Ottosson (mp) yrkar bifall till Kjell Bergkvists (c) 
tilläggsförslag. 
 
Lena Almén (fp) yrkar bifall Kjell Bergkvists (c) tilläggsförslag. 
 
När överläggningen är avslutad konstaterar ordförande att det finns två 
förslag. Arbetsutskottets förslag och Kjell Bergkvists (c) 
tilläggsförslag. 
 
Ordförande ställer först bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag 
och konstaterar att miljönämnden bifaller arbetsutskottets förslag. 
 
Därefter ställer ordförande bifall eller avslag till Kjell Bergkvists (c) 
tilläggsförslag och konstaterar att miljönämnden bifaller Kjell 
Bergkvists (c) förslag. 
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2005-09-27. 
* Arbetsutskottets beslut 2005-10-04, § 64. 
– – – – 
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Dnr 2005-1677.460 
 

§ 93 Yttrande över Ds 2005:31, Anpassningar till 
nya EG-bestämmelser om livsmedel, 
djurhälsa, foder, djurskydd och växtskydd 
m.m. 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att yttra sig till jordbruksdepartementet enligt miljökontorets 

förslag. 
 

Bakgrund 
Jordbruksdepartementet har inbjudit Sundsvalls kommun att lämna 
synpunkter på förslag till anpassning av nya EG-bestämmelser om 
livsmedel, djurhälsa, foder, djurskydd och växtskydd m.m. 
Kommunkansliet har överlämnat ärendet till miljönämnden för 
direktbesvarande. 
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2005-10-10. 
– – – – 
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Dnr 2002-764, Västland 12:29 
 

§ 94 Villkor för energihushållning för verksamhet 
vid Metso Paper Sundsvall AB 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa följande villkor för verksamhet vid Metso Paper 

Sundsvall AB: 
 
Energiplanen ska uppdateras en gång per år. Reviderad energi-
plan ska redovisas till tillsynsmyndigheten senast 31 december 
respektive år. 
 
Miljönämndens beslut är fattat med stöd av Miljöprövnings-
delegationens vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län beslut den 
16 december 2002 att överlåta till tillsynsmyndigheten att 
fastställa ytterligare villkor med koppling till upprättad 
energiplan enligt villkor 6 i nämnda beslut. 

 

Bakgrund 
Metso Paper Sundsvall AB:s verkstad för reparation och underhåll 
inklusive metallisering, verkstad för produktion av slithylsor inklusive 
metallbeläggning samt utvecklingslaboratorium fick den 16 december 
2002 tillstånd av MPD för sina verksamheter i Sundsbruk. Bland 
villkoren i tillståndet finns villkor 6 som anger att bolaget ska ta fram 
en energiplan och redovisa denna till tillsynsmyndigheten senast 31 
december 2004. MPD beslutade också, med stöd av 22 kapitlet, 25 § i 
miljöbalken, att ge tillsynsmyndigheten möjlighet att fastställa 
ytterligare villkor beträffande energihushållningen. Delegationen avser 
endast det som framkommit i energiplanen enligt villkor 6. 
 
Metso Paper Sundsvall AB redovisade energiplanen under december 
2004. Miljökontoret begärde därefter vissa kompletteringar av 
energiplanen och bad också bolaget att lämna förslag på villkor utifrån 
MPD:s delegation till tillsynsmyndigheten. Miljökontoret fick 
kompletteringarna den 8 april 2005. Miljökontoret skickade därefter 
handlingarna på remiss till Länsstyrelsen som fick tid på sig att lämna 
synpunkter fram till 16 maj. Länsstyrelsen har inte yttrat sig. 
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Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2005-09-14. 
* Arbetsutskottets beslut 2005-10-04, § 66. 
– – – – 
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Dnr 2005-1946.009 
 

§ 95 Projektplan stadsvision Sundsvall 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom utvecklingsutskottets beslut att miljönämndens 

ordförande ska ingå i ledningsgruppen för stadsvisionen. 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade 2005-09-27, § 126, att 
ställa sig bakom framtagande av en stadsvision enligt särskild 
projektplan. 
 
Miljönämnden har fått del av projektplanen samt kommunstyrelse-
kontorets skrivelse med förslag till beslut, daterat 2005-09-19.  
 
Utvecklingsutskottet föreslår att miljönämnden ska ställa sig bakom 
utvecklingsutskottets beslut att miljönämndens ordförande ska ingå i 
ledningsgruppen för stadsvisionen. 
 

Beslutsunderlag 
* Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslut 2005-09-27, § 126, 
– – – – 
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Dnr 2005-1990.406 
 

§ 96 Förslag till revidering av taxa inom 
miljöbalkens område för Sundsvalls kommun 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att 
 
 
att 

föreslå kommunfullmäktige att fastställa miljönämndens förslag 
till revidering av taxa inom miljöbalkens område. 
 
ändringarna ska träda i kraft 2006-01-01. 

 

Bakgrund 
Miljönämnden har en taxa för nämndens verksamhet enligt miljöbalken 
(1998:808). Taxan beslutades av kommunfullmäktige 2002-12-16, och 
ändrades senast efter beslut i kommunfullmäktige 2004-12-20. Taxan 
behöver nu återigen förändras beroende på förändringar i miljöbalken, 
en dom i miljööverdomstolen, samt behov av förändring av vissa taxor 
och redaktionella ändringar. 
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2005-10-12. 
– – – – 
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Dnr 2005-1931.406 
 

§ 97 Förslag till ändring av taxa inom 
djurskyddslagens (1988:534) område för 
Sundsvalls kommun 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att 
 
 
att 

föreslå kommunfullmäktige att fastställa miljönämndens förslag 
till taxa inom djurskyddslagens område, samt 
 

taxan ska gälla från och med 1 januari 2006. 
 

Bakgrund 
Miljönämnden har en taxa för nämndens verksamhet enligt djurskydds-
lagen. Taxan beslutades av kommunfullmäktige 2002-12-16. Nu 
behöver den revideras på grund av Djurskyddsmyndighetens nya krav 
på tillstånd för yrkesmässigt hållande av vissa djur eller djurhållning i 
större omfattning. 
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2005-09-26. 
* Arbetsutskottets beslut 2005-10-04, § 69. 
– – – – 
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Dnr 2004-2313.042 
 

§ 98 Miljönämndens och miljökontorets 
delårsrapport per 31 augusti med 
helårsprognos för 2005 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga miljönämndens och miljökontorets delårsrapport 2 med 

helårsprognos till handlingarna och att översända rapporten till 
kommunstyrelsekontoret. 

 

 

Bakgrund 
KS-kontoret ska för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
presentera två delårsrapporter med prognos för hela året avseende 
kommunen. 
 
Delårsrapporterna ska innehålla en resultaträkning och en bedömning 
av årets utfall samt en jämförelse med utfall för samma period 2004 
och föregående års slutliga resultat. 
 
Verksamheternas intäkter och kostnader ska specificeras enligt den 
verksamhetsindelning som är gjord i årsredovisningen. Prognosen bör 
kommenteras och jämföras med tidigare års budget. 
 

Beslutsunderlag 
* Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut 2005-09-26. 
* Arbetsutskottets beslut 2005-10-04, § 70. 
– – – – 
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§ 99 Delegationsbeslut 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 
 
Diverse 
 
- Anmälan om misstanke om brott mot bestämmelse i  miljöbalken, 
miljöfarlig kemikaliehantering, Bergsåker 2:7 
 
- Yttrande över ansökan om bidrag till åtgärder mot radon i inomhusluft  
 
Bergsåker 37:26  
Tuna-Ängom 8:36 
 
- Beslut med anledning av anmälan om hantering av natriumklorat och 
kaliumklorat i Tunadalshamnen, Korsta 8:1 
 
- Beslut om godkännande betr komplettering av lista över avfallsslag, 
Blåbergets avfallsanläggning, Valla 2:10 
 
- Komplettering av tidigare anmälan om efterbehandling av förorenad 
mark – område B 
 
- Beslut om tillstånd gällande 16 § i djurskyddslagen 
Gåltjärn 1:7 A Holmberg 
Sidsjö 2:1  T Collin 
 
-Yttrande enligt ordningslagen 
KFUK-KFUM Aktiviteter till förmån 
  för Världens barn 
 
Beslut om avgift 
 
- Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken 
Armsjön 1:1 Fastighetskontoret 
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Berga 5:49  P Andersson 
Birstavägen LHS Maskiner AB 
Bjärme 1:30 E Svensson 
Brödlösa 1:6 Å Nylander 
Flata 3:3  Y Åsén 
Gasverket 1/Valla Reko Sundsvall AB 
Hammal 1:6 L Wagenius 
Hov 1:23  S Larsson 
Knävland 1:20 R Karlsson 
Korsta 8:1  Sundsvalls Hamn AB, 
  Tunadalshamnen 
Neptunus 5  Novum Kompetens och Datautveckling,  
   John Bauer Gymnasiet 
Norrmalm 2:21 Sundsvalls Bostäder AB 
Vägverket Produktion Rösåsen 1:1 
Släda 1:40  M Sedin 
Sjukhuset 1  Gagna Ekonomi LVN 
Skönsmon 1:110 Fastighetskontoret 
Skönsmon 2:1 OK-Q8 AB 
Västland 12:9 E Eriksson 
Återvänningen 1:1 SCA Skog AB 
Äkrom 4:1  B-Å Svensson 
Östanrude 2:1 V Larsson 
Östermalm 1:1 Banverket Mellersta Banregionen 
 
- Fast avgift djurtillsyn 2005 enligt lista 
 
Installation av värmepump 
Berga 5:49  P Andersson 
Brödlösa 1:6 Å Nylander 
Hammal 1:6 L Wagenius 
Knävland 1:20 R Karlsson 
Äkrom 4:1  B-Å Svensson 
Östanrude 2:1 V Larsson 
 
Bygglov / förhandsbesked bygglov / rivning 
 
- Yttrande över förhandsförfrågan om bygglov 
Fröst 4:27  A Larsson 
Norrmalm 1:17 L Gustafsson 
 
- Yttrande över ansökan om bygglov 
Björkön 2:17 A Wedin och J Brugge 
 
Kvarsätt 1:60 M Andersson 
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Kvarsätt 1:61 F Larsson 
Mars 2  Bite Line AB 
Njurunda-Näset 2:34 B-A Östling 
Nolby 3:262 M E Nordström 
Tunadal 1:1 SCA Timber AB, Tunadals Sågverk 
Sjukhuset   Landstingsfastigheter AB Avd 12 A 
Svanäng 1:8 S och P Fröding 
Sättna-Byn 2:26 H Jonsson 
Venus 3  Vinnaren i Sundsvall AB 
 
- Yttrande över ansökan om bygglov och rivningsansökan 
Lervik 2:29  A och K Lövgren 
 
- Yttrande över rivning 
Kvarsätt 1:27 R Sjödin 
 
Yttrande gällande alkoholservering 
Bacchus 10  O´Learys Bar & Restaurant 
Cupido 1  Canton 
Roten 5  Hos Gamil 
Vulcanus 8  Dalton Saloon 
 
Yttrande gällande tillfällig alkoholservering 
Christmas Spectacular Tour AB, Nordichallen 
Lundberg & Selander x 3, Matfors Folkets Hus 
 
Godkännande av livsmedelslokal  
Arbetet 3  Restaurang Ming Palace 
Granlo 3:349 Granloholms tobak 
Lyckan 5  Duka Sundsvall City 
Nolby 7:135 Petterssons Mackor 
Sköns Prästbord 1:19 Duka Birsta 
 
Tilltstånd att hantera livsmedel på annat ställe än i livsmedelslokal 
Christmans Spectacular Tour AB, Nordichallen 
 
Ändrad slamtömning 
Målsta 2:11 S O Karlsson 
Överkovland 4:13 B Scharin 
Östanskär 22:2 J-E Högbom 
 
Tillstånd för eget omhändertagande av urin/latrin 
Bjärme 1:30 E Svensson 
Dingersjö 15:4 G Hägglund 
Hamn 1:194 W Kapica 
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Släda 1:40  M Sedin 
Vivsta 2:25  O Lokrantz 
 
Enskild avloppsanläggning 
Björkön 2:17 A Vedin 
Edsta 4:92  R Tegnebratt 
Edsta 4:99  S Englund 
Gista 4:12  M Karsson/A-S Larsson 
Gista 6:11  G Persson 
Hamn 1:121, 2:11 K Nordström   
Hamn 1:133 B Risby 
Klingsta 2:2 P Bergdahl 
Kvarsätt 1:60, 1:61 V Vestberg 
Nora 14:1  P Holmstedt och E Sörlin 
Stolpås 1:22 B Kårström 
Stöde-Usland 3:7 L Stenquist 
Södergård 1:51 B I Åkerlund 
Vivsta 3:3  O Sjödins dödsbo 
Vivsta 4:7  B Johnsson 
Överkovland 3:13 T Ytterström 
– – – – 
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§ 100 Meddelanden 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga meddelandena till handlingarna. 
 
1. Länsstyrelsens beslut: 
- Beslut att påföra tillsynsavgift enligt miljöbalken, USA-bilar i 
Sundsvall AB 
- Föreläggande enligt 26 kap. 9 § miljöbalken, Nyhamn Invest AB x 3 
- Beslut enligt 26 kap. 18 § miljöbalken om rättelse på den felandes 
bekostnad, Nyhamn Invest AB 
- Underställning av beslut enligt 32 § i djurskyddslagen 
- Tillsynsavgift enligt 27 kap. 1 § miljöbalken, Br Wallströms tryckeri 
   
2. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll: 
- § 143 Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 2005-2008 
- § 126 Stadsvision för Sundsvall 
 
3. Dom från Miljödomstolen: 
- Överklagat beslut, Nyhamn Invest AB x 2 
  
4. Remissvar på Allmänna råd om små avloppsanläggningar 
 
5. Svar på enkät rörande ansvarsutredningar enligt 10 kap. miljöbalken 
  
6. Polisens tillståndsbevis enligt ordningsstadgan. Under tiden  
2005-09-14 – 2005-09-11 har tre stycken tillståndsbevis utfärdats. 
 
– – – – 
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§ 101 Information 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Stig Johansson informerar om förra veckans utsläpp av lakvatten på 
Blåberget. 
 
Per Hansson berättar om luftmätningarna i Sundsvall 2004. 
– – – – 
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§ 102 Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor ställdes. 
 
– – – – 
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